BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn
Datum
Locatie:
Aanvang:
Sluiting:

28 februari 2019
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
21.00 uur
22.50 uur

Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

J. Seton (burgemeester)
E. Gringhuis (plaatsvervangend griffier)
A.A.M. Wolbers

Raadsleden:

Gemeentebelangen:
PvdA:
VVD:
CDA:
Leefbaar Borger-Odoorn:
GroenLinks:
D66:
ChristenUnie:
Gemeentebelangen:
PvdA:

Afwezig:
Collegeleden:

H. Bolk, H. Greven, I.G. Hofstede, D. Hooiveld, J.A.J. Nijmeijer, H.J. Veen, J. Vos
M.J.M. Schoevers, H.J. Zwiep
J.B. Hofsteenge, E.J. Huizing, A. Joling
A.T.J. Huijing-van Tongeren, R. Tuin
A. de Groot, A.G. Tepper
P. de Groot
M.G. Hoogerkamp
E. Braam
R.J. Reinds
J.L. Bijker

F.A.J. Buijtelaar (wethouder Gemeentebelangen), T. Houwing-Haisma (wethouder VVD), A. Trip (wethouder D66), H.G. Wind
(wethouder Gemeentebelangen)

2
Agendapunt

Mededelingen/ingekomen
stukken

1 Opening
2 Vaststellen agenda

3 Mededelingen
4 Actuelevragenronde

5 Terugkoppeling vanuit
samenwerkingsverbanden
6 Besluitenlijst van de openbare
besluitvormende raadsvergadering
van 7 februari 2019
7 Ingekomen stukken

Voorgesteld besluit

Besluit

Mevrouw Huijing verzoekt om het punt De agenda wordt met deze
6 uit de oriënterende raadsbijeenkomst wijzigingen vastgesteld.
te agenderen voor deze
raadsvergadering. De voorzitter stelt
voor om de punten 6, 7 en 8 uit de
oriënterende raadsbijeenkomst als
hamerstukken te agenderen als 8 A, 8 B
en 8 C in deze raadsvergadering.
Mevrouw Huijing stelt een vraag
over een verzoek om een zendmast
te plaatsen in Ees. De heer Tepper
vraagt het college of het zich
bewust is van mogelijke
gezondheidsrisico’s van straling
door de plaatsing van een 5G-mast.

Ongewijzigd vastgesteld.
1. Toezeggingenlijst.
2. Langetermijnagenda.
3. Brief Alliantie Kinderarmoede.
4. Brief 5G Space Appeal.

De agendacommissie stelt de raad voor:
de ingekomen stukken conform het
voorstel af te handelen.
De heer Hoogerkamp (D66) verzoekt
om ingekomen stuk 14 te agenderen
voor een oriënterende raadsbijeenkomst.
De fracties van het CDA en de PvdA

Het voorstel wordt met deze
wijzigingen zonder
hoofdelijke stemming
aangenomen.

3
sluiten zich bij dit verzoek aan.
5. Memo Jeugdparticipatie De
Wolden.
6. Motie gemeente Maastricht
inzake kinderpardon.
7. Kaderbrief 2020 en
dienstverleningsovereenkomst
Publiek Vervoer.
8. Hartveilig Borger-Odoorn.
9. Jaarverslag toezicht en
handhaving 2017.
10. Update dossiers wind en zon
voor gemeenteraad.
11. Brief gemeente Rheden inzake
motie kinderpardon.
12. Kaderbrief 2020 GGD
Drenthe.
13. Terugkoppeling tekort 2018
Publiek Vervoer en
onderpreventieftoezichtstelling.
14. Oplegger Bestuurlijk
Transformatieakkoord Jeugd

Mevrouw De Groot (LBO) verzoekt om
ingekomen stuk 15 te agenderen voor
een oriënterende raadsbijeenkomst. De
fractie van de PvdA sluit zich bij dit
verzoek aan.
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Drenthe.
15. Memo over gebruik van de
voetbalvelden in
2e Exloërmond.
8 Bespreekstuk: Vrijspelen van
250.000 euro voor
beleidsintensivering 2019

Het college stelt de raad voor:
1. kennis te nemen van drie scenario’s
voor het vrijspelen van 250.000 euro
als startbedrag voor
beleidsintensivering 2019;
2. in te stemmen met scenario 1 voor
het vrijspelen van 250.000 euro als
startbedrag voor beleidsintensivering
2019.

Amendement 1 wordt
verworpen met zes stemmen
voor en dertien tegen. De
fracties van CDA, PvdA,
GroenLinks en ChristenUnie
stemmen voor.

Het voorstel wordt
aangenomen met dertien
stemmen voor en zes tegen.
De heer Tuin dient namens de fracties
De fracties van
van CDA, PvdA en GroenLinks een
Gemeentebelangen, VVD,
amendement in (amendement 1) met het Leefbaar Borger-Odoorn en
voorstel:
D66 stemmen voor.
 scenario 1 en 2 te combineren;
 het oorspronkelijke voorstel
betreffende achterstallig onderhoud
bomen, aanleg speeltuin Borger en
beleidsintensivering
subsidiecoördinator in scenario 1 te
handhaven;
 na een half jaar de resultaten van de
subsidiecoördinator aan de
gemeenteraad aan te bieden;
 de financiële dekking te verkrijgen uit
het beschikbaar stellen van de
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bestemmingsreserve btwcompensatiefonds en
bestemmingsreserve automatisering.
Het college stelt de raad voor:
de Nota van uitgangspunten
dienstverlening vast te stellen.
Het college stelt de raad voor:
toestemming te verlenen aan het college
om de gemeenschappelijke regeling
Wedeka-bedrijven te wijzigen.
Het college stelt de raad voor:
in te stemmen met de kadernota 2020
van de GR Recreatieschap Drenthe en
geen zienswijze kenbaar te maken aan
het bestuur van het Recreatieschap
Drenthe.

8 A Hamerstuk: Nota van
uitgangspunten dienstverlening
8 B Hamerstuk: Wijziging
gemeenschappelijke regeling
Wedeka-bedrijven
8 C Hamerstuk: Kadernota 2020 GR
Recreatieschap Drenthe

9 Sluiting

Bij dit agendapunt wordt afscheid
genomen van de heer Tepper als
tijdelijk raadslid.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.
Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.
Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

